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1.003-2884-C01,  финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
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СПИСЪК 
на изпълнени договори за доставки, сходни * или еднакви с предмета на настоящата 

процедура, изпълнени през последните три години 

от ………………………………………………… (наименование на кандидата),  

кандидат по процедура:  

 

 

 

 

 Долуподписаният/-ата 

_______________________________________________________________________________,  
                            (собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН __________________________, притежаващ лична карта №________________________,  

 

издадена на ______________________ от МВР – гр. __________________________________,  
               (дата на издаване)                                                                   (място на издаване) 

 

адрес:__________________________________________________________________________

,   
                             (постоянен адрес) 

 

в качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  

напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и 

контрол 

 на кандидата и др.) 

 

на ___________________________________________________________________, вписано в 
(наименование на кандидата) 

 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 

_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 

__________________________________________, тел.: 

________________________________, 

 

факс: __________________, БУЛСТАТ _______________________ - кандидат в процедура за 

 

определяне на изпълнител с предмет 

“______________________________________________”,  
(наименование на процедурата) 
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обявена чрез публична покана №....................................... от дата................................................. 

 

 
На основание Документацията за участие, декларирам пред Вас следния списък на 

основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с този на поръчката, за възлагането 

на която участваме, включително стойностите, датите и получатели:  

 

 

№ 
Описание на доставката 

 

Срок на изпълнение 

(от ….до) 

Стойност на 

договора 

 

Възложител 

 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.  

 

 

Подпис и печат: ............................... 
           /име и фамилия/ 

 

Дата: ...............................   

 

 

Забележка: 

*Под «Сходен предмети»  следва да се има предвид доставката на оборудване, 

изпълняващо същите или подобни функции, които имат еднакви или близки характерни 

величини и стойности, съобразно с предмета на поръчката. 
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